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Tandori Dezső

„A LÁZAS KÁLNOKY”

Ha nem saját szerény llra-klsérlet-könyvem antológiarészletének szánom, Kálnoky 
László legnagyobb verséről, a SZANATÓRIUMI ELÉGIA máig magasföldnek értékelhető 
remekléséről alkalmi jegyben Írnom nem illik. Mivel e költemény meggyőződéses ra
jongója vagyok, meg hát mert értékeit reálisan remélem ismerni, feltámad bennem 
oly kétség is: nélkülözhető-e a csak szerény társhűségre is törekvő Kálnoky-tanul- 
mányból mindazonáltal e mű érdemi említése, s mert azt hiszem, nem, időszerű Kál- 
noky-feladataimat így oszthatom meg a legígéretesebben: a költő újabb korszakainak 
búvárlóira hagyom a pálya 1957 utáni szakaszát, valamint a SZANATÓRIUMI... elem
zését egy készülő líraregényemben kísérlem meg még egyszer és utoljára; ott: kite
kintéssel a környező versekre, itt a környező versekből indulok el azonban, de nem 
hagyom figyelmen kívül az ELÉGIÁ-t. Gondolom, így senki sem illethet túlzóbb önis
métlés vádjával, viszont nyugtalanságomat is csitítom, hogy netán ott sem, itt sem adok 
teljesebb képet kutyakölyökkorom legendás poétaalakjáról, a mai eszem szerint az iga
zi „egyverses” költőről, aki azonban ezzel az egy munkájával a végső élvonalban áll. 
(Természetes, hogy nem feledkezem meg olyan versekről, mint a kései Homálynoky- 
szatírák, Fagylaltárus-fájdaloménekek, a régebbiek közül a Férfikor, a pokoljegyze
tek stb. Mégis.)

Nekem magamnak is furcsa érzés, hogy Kálnokyt nem „a kályhánál” vagy „a rezsónál” 
(Szanatóriumi..., Férfikor) kezdem. Persze összevissza csatangolok a kötetben hó
napok óta (Lázas csillagon, Magvető, 1957), s elsősorban az ismerkedés körülmé
nyei jutnak eszembe. Ahogy Fitzgerald írja (A NAGY Gatsby), előfordulhat, hogy egy 
írónak nagyon szerencsés kutyakölyökkora van. Nem tudom, Fitzgeraldnak milyen 
volt (ha az atyai házat leszámítjuk nála), de ami engem illet, gimnáziumi tanárom, 
Nemes Nagy Ágnes „révén” hamarosan révbe értem oly szempontból, hogy „azután” 
úgy külön nem is nagyon vágytam írók ismeretségére: hiszen Ottlik (benső barátságig, 
soká és végül újra), Mészöly Miklós (ugyanígy, 1957-től 1966-ig), Mándy Iván (a sze
memben legabszolútabb félmúltbéli magyar prózaíró, ha csak távolból is, de szemé
lyesen), később egyetemi társnőim révén s amúgy is Jékely, aztán Pilinszky (pár évig, 
de főleg versei és a futó személyesség révén felbecsülhetetlen szavak erejéig), közben 
Lengyel Balázs, Polcz Alaine, végezetül -  Mészöly révén, de már trehányabb éveimben 
-  Weöres, csakígy Ottlikék (Géza és Gyöngyi) útján Kormos István, de már 1970-ben 
bőséggel Vas István, Juhász Ferenc... mit is mondjak, megismerésközelbe került ne
kem. És ha később nem voltam is az a nagy találkozgató, 1957 és 1966 között akadt 
hét, amikor Miklóssal (Mészöly) hetente négyszer, „cipivel” (ottlik) hétvégéről hét
végére, egész napokat el-atlétikázva, teniszt nézve stb. találkozhattam; s nagyon furcsa, 
hogy Kálnoky nekem eleinte olyasvalaki marad, mint Mándy, túl fanyarnak éreztem 
őt ahhoz, hogy remélni merhettem volna, nyújt számára bármit is -  ismétlem -  egy 
kutyakölyök író lelkes barátsága... miről is beszélgetnénk, ha már nem kezdtük el a 
társalgást rég... szóval Kálnoky megmaradt illetlen adósságomnak, később, amikor
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már bezártabban (bezárkózottabban?) éltem (sok munka, madarak etc.), nem reagál
tam méltóképpen hívására, ő is beteg volt, messze lakott, keservesen tudtam mozdulni 
madaraink mellől, nem is nagyon akartam... Jékely mellett Kálnoky is „a költő” ma
radt, Jékely sok dolgával, de korántsem életműve zömével, a legnagyobbak közt állt 
s marad nekem mindig, Kálnoky... de hisz már mondtam. Maradnak a nagy élmé
nyek: N. N. A., Mándy, Mészöly szerzői estje, plusz Kálnoky, borozgatás, omlettezés 
ma már nem létező kocsmákban, fantasztikus történetek (a jó tehetségű, de mulatsá
gosan pártos „új-ember-kovácsa” költő megjegyzése, hogy ő az Újhold-estnek nem a 
„vörös fügefalevele”; N. N. A. panasza, hogy gyerekkori barátnője eljött az estre, majd 
azt mondta mindösszevissza is a végén, hogy „drágám, de gyönyörű a sálad...!”), Kál
noky... én nem is tudom. Sosem voltam nagy írók közeli barátságára ráhajtós alkat, 
Ottlikkal és Mészöllyel ez úgy valahogy „alakult”, a csavargások vágyából főleg; Kál- 
noky rejtély maradt nekem értékszempontúan is, mert jól emlékszem T. költőtársam 
-  azóta inkább műfordító -  hódolatteljes megjegyzésére N. N. A.-éknál, Balázséknál: 
hát ő meg tudná írni a költészet „lényegtörténetét” azon a példán, hogy N. N. A. miért 
nagy költő, Kálnoky miért nem.

Kálnoky László is nagy költő volt. Azzal a pár versével -  vagy akik a kései korsza
kához értenek, számoljanak be ám erről, azokkal a műveivel.

Megpróbálom onnan közelíteni most őt, számos igyekvő és meggyőződéses dolgo
zatom mellett (SZANATÓRIUMI...), ahol -  bizonyíthatóan -  csak „igen jó” költő, s a ne
vezett vers pár részletével zárnám dolgom, ahol Kálnoky nagyon nagy.

Az Éjszaka (1939) Jékelynél sokkal későbbi és önállótlanabb indulás (a kötet tanúsága 
szerint, lévén ott ez a legkorábbi vers). Erős Kosztolányi-hatások érezhetők a már-már 
jellegzetes Kálnoky-fordulatban is. („...az erekbe elsiető vért... ablakhoz fut levegőért”; a lé
legzet, a rím. Vagy: „hanyatlón... padlón” összecsengetés.)

A KÖVÉREK A FÜRDŐBEN már akár a gonoszkodó Kálnokyt is villantja: „Mellszőrzetük 
sürü fekete bokra /  dzsungel, melyben eltévedt hangya jár”; valamint igen szép ez a „haragos
vörös” jelző a rózsák előtt. Meg a különben nem oly erős záró szakaszban -  a kövérek 
feltehető fürdőbéli sorsáról szólva: „mint lomha ballonok, elszállanak”.

Ez így még minden lehetne, s feltűnően sok marad a Jékely-áthallás („meredt szemü 
királyok”; „hömpölyg a bú”; szinte megdöbbentő, ezen a szinten).

Vagy hogy a dal „kis tündércseléd”, és „ezüstös tükröt tart eléd”; valamint a rímben a 
ragozott „őz”.

Az ugráló mókus!
Talán nem is különösebben meglepő, hogy az áldott jó személyes tematika (és sö

tétsége) hozza az eredetibb hangokat: „Megvacsoráztam, feketéztem, /  lassan szívtam a ci
garettám.” Ez nem Kosztolányi, nem Vas (akikkel a legerősebb rokonságot tartja e 
hang), ez már csaknem színtiszta Kálnoky.

A Találka (ez a vers címe) befejezése már nagy Kálnoky-hely:

„Kissé fáztam, és úgy feküdtünk, 
a semmit nézve, szótlan, ébren, 
mint két fogoly az éjszaka 
fekete bársonybörtönében. ”

Ez sokunk által utánzott hang volt még jó tizenöt évvel később is. (Persze nem tud
tuk, hogy Kálnoky is „benne van”.)
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Az EPILÓGUS mintha a műfordítót Ígérné máris. Jó, hát Kálnoky nem a mi „jellegzetes” 
Villon-fordltónk, de nézzük meg a nyitó szakaszt:

„Huszonhét évig szállt felettem 
a nap, s forgott a föld alattam.
Tulajdonképpen férfi lettem 
és mégis kisfiú maradtam.”

De nem is a hangvétel, inkább a kisemmizettség, némi szerencsétlenség-szerencsét- 
lenkedés tematikája az, mely egyre feltűnőbb.

Bú? A dolgok elemibbek Kálnokynál, ez nem átvett (tárgyi, tematikus) eszköz. Sőt! 
Nagyszerű szakaszban vetíti előre a későbbi-kései jégsarki verseket:

„Egy eszkimókunyhó talán tanyát ád, 
s majd fókazsírral töltöm meg a lámpát, 
és bámulom a gyenge, sárga fényt...”

(Nagy téli éj)

A befejezés még inkább; s figyeljük meg, Kálnokynak az úgynevezett groteszk vagy 
félgroteszk, a túljellegzetesltett, a specifikussá tett érzet mennyire kenyere mindig:

„...mint sarkutas, kiben fagyott a lélek, 
s halakkal és jegesmedvékkel élek”.

Bár hogy mindezt egy hölgy tiltó parancsára? Komolyan vegyük?
Hát úgy fest.

A kórházi szonettek azt mutatják, hogy Kálnokynak ez nem igazi formája. Holott 
együtt van a nagy élmény (jó része), ami a hipervershez kell (SZANATÓRIUMI...), itt 
inkább takaros kis medálok lesznek belőle.

Nem azt mondom, hogy a JÚLIUS (tömörebb, több terhet vállaló hatsoros szakaszai
val) mindjárt az elején ne adna sokkaljelentősebbet ezeknél, még ha nem is „az igazit”. 
Jó, idézzük:

„A perzselő és buja nyár 
kemencéjében a kopár 
fennsík kigyúl, lentebb a málna
bokrok nyújtják gyümölcsüket, 
s a szunnyadó erdők felett 
úszik a tölgyek barna álma. ”

De már igen fontos készülődés oly sorok összerlmeltetése, mint hogy

és:
védett a pokróc és a lábzsák” 

„kigyulladtak az égi ábrák”.

Am ez még nem úgy groteszk, ahogy a kései, eszköztelen Kálnoky-nagyllra, és nem 
is tud tragikus lenni, mint „az én ELÉGlA-m”, a szanatóriumverse.
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Mely is itt következik, döbbenetesen, rögtön, közvetlen a JÚLIUS után. Kibukkan 
az elemi táj a hegy mögül.

Mi azonban menjünk rútul tovább, hogy talán visszatérjünk; menjünk, s hogy ez nem 
lehet olyasmi, hogy „mintha mi sem történt volna”, tessék, a nagy vers bevezető sza
kasza; nem kell hozzá kommentár:

„Az éjjel, hogy szívem zakatolt szakadatlan
s dobolt, aludni nem hagyott,
és ablakom mögött ragyogtak dús csapatban
a tiszta téli csillagok,
forró párnáimon forogtam jobbra-balra,
s ekkor történt velem, hogy ráeszméltem arra,
mily borzasztó, hogy itt vagyok.”

Még egy pillanat. Hátha nem lesz rá mód egyebütt most. Mit is tesz velünk, nézzük 
ezt, egy nagy vers?

Hatása van elsősorban formájának. A felező tizenkettesekre rácsapó rövidebb so
rok... aztán hogy két felező tizenkettes (tizenhármas) is jön, s utána csak a szakaszt 
záró rövidebb... már felzaklat. Elmegy e grandiozitásban az a gyengébb elem is, mint 
a „dús csapatban”. Sőt hangalakra szép is a „s” és a „cs” együttese. Ám tartalmi dolgok 
is vannak.

Nyilván Így mondhatók csak effélék: t. f. m. Vas meghatározása: „tévedések fenn
tartása mellett”. Vagy: n. e. e. „Netán egyéni eset”. Mármint az enyém. De ez a szün
telen zakatoló szív... hogy az időhatározója a „szakadatlan”; a konok kivárás-kiváratás 
(a csillagok képe), a közelítés mesteri kameramozgása („forró párnáimon...”), s mind
erre a kőtömören zúduló, megfellebbezhetetlen, diszkréciójával is már-már életká- 
romló-átkozó következtetés-közlés, ismétlem:

„mily borzasztó, hogy itt vagyok”.

S hogy ezt csodás álkörülményeskedéssel vezeti fel:

„s ekkor történt velem, hogy ráeszméltem arra”.

Mint egy szakszervezeti értekezleten; „engedjék meg, hogy felvessem a probléma 
vonatkozásában”.

Ha egy vers így kezdődik, már nagy verset ígér. (Annak ellenére, hogy a költemény 
három részéből a középső engem nem mindenben nyugtat meg.)

És akkor ott van még az „e. e.”, az egyéni eset. Az éjszakákkal olykor nekem is van
nak bajaim. Főleg, ha nappal egy-másfél óránál többet kell emberekkel érintkeznem. 
Akkor sokat beszélek. Sok téma „van” (holott nekem nem lennének ezek). Nem a tisz
ta, érzéketlen elcsöndesülésbe megyek át... abba, hogy ilyenkor, amit gondolni tudok, 
ilyesmi: „senki-semmi iránt nem érzek... madaraimat és a Koala Kártyabajnokságot leszámítva”. 
S ha másnap le is írom ezt az őrültséget, hozzáteszem: „Biztos érzek, csak nem érzem.”

Az enyém is eléggé borzasztó, nyilván nem minden közeli-távoli ok nélküli állapot. 
De Kálnokyé! A nagybeteg, a kiszolgáltatott, a -  látni fogjuk -  elemi pusztulás szélén 
egyensúlyozó emberé! Most legyek boldog a magam esetével, eseteivel?
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Tulajdonképpen legyek boldog.
De amiért Kálnoky versét olyan nagyon átérzem: jó, de mit legyek boldog, ha pusz

tulásom csak késleltetés kérdése! Ezért igyekezzek? Erre őrizzem az egészségemet? 
Silány kilátásaimat nevezzem életcélnak? Vacak lehetőségeimet pascali szakadékelfe- 
dőknek? És gyúrjam az ipart? írjam ezt a cikket?

Valami zakatol szakadatlan; és nem hagy.
Kálnoky fordításában a PRUFROCK ugrik be (T. S. Eliot). Pilinszky mint a magyar 

versírás csodájaként besorolható fordítói teljesítményt idézgette nekünk Kálnokyt a 
hatvanas évek legeslegelején: válasszam a hajam fülemnél? szabad barackot ennem? 
pampapapamm flanelruhában a tengerpartra mennem? egymást hívják, nem en
gem... ezzel együtt megfulladunk, ha majd emberek szava szólít (miután a tenger alatti 
termet láttuk, énekeket hallottunk lent). Keményet sóhajtok. Gyerünk, nézzünk más 
verseket.

És tegyük el a SZANATÓRlUMl...-t egy líra-regénybe.

Döbbenetes, mennyire visszatér ezek után mégis Jékelyhez. („Tegnap minden forró volt 
és sugáros, / de ma alélt és tetszhalott a város...”, ráadásul Kosztolányi is bejön a harmadik 
rímes sorral: „mit az idő, az ólmos, sárga ár mos”; vagy „A füben zöldruhás kabóca pattog. /  
Egy elfutó vonat zenéje kattog... /  Talán maholnap meghalsz, s nem panaszkodsz.” Nagyon 
hiányzik nekem költőinknél rendre egy hatás: a már 1907-1917 közt világirodalmi 
ranggal nagy költészetet teremtő Szép Ernőé.)

A Vas Istvánnak ajánlott BAKA UTCA már-már boldoggá tesz. Aztán: mégis József 
Attila és Jékely hatása túlnyomó. Holott gyönyörű sorok, szakaszok vannak. Csak ez 
hirtelen megint nem az igazi Kálnoky.

Előrevetített, de gyengébb Pilinszky a November, a Jékely-átütéseknek se szeri, se 
száma. A Szakításkor egyenesen Szabó Lőrinc hangját idézi.

És akkor újabb remekmű következik: J egyzetek a pokolban -  az igen jellemző 
cím.

Pedig olyan ráérősen kezdődik. Olvasóm bizonyára meg sem érti kitörő lelkesedése
met (aminthogy mélységes elnézést kérek eddigi sok „kifogásomért”, de Kálnoky 
emelte magasra, csúcsmagasra a mércét magának!):

„Három éve múlt, hogy pihen a tollam, 
kötelesség volt ez a hallgatás, 
de kényszerít valami, hogy kimondjam, 
amit helyettem nem mondhatna más.
Egy régi hang szólít, egy kéz felém int,
és ujjam jól ismert sebeket érint,
bár kétkedőn, mint egykor szent Tamás. ”

A könnyeim csaknem kicsordulnak ennek olvastán, és nem is könnyű megmonda
ni, miért. De érezni talán. Nézzük, mit.

A lassú, körülményes indítás... a magyarázkodás. Ez olyan megindító? Talán a köz
helyszerűsége épp. Egyszerű hang, mely nem ígér semmi cirádát, mert a helyzet nem 
tűr effélét. S akkor ez a régi hang... a kéz... meg a sebeket érintő „saját” ujjak... aztán 
meg hogy szinte mulatságos, mennyire bejön, groteszkül, „poénesen” a szent Tamás.
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A folytatás filozófiai kőlap-közhelyeken halad, de igen élénk füvű „kertben”. így 
elfogadjuk, hogy „Csak befelé fordulhatok, magamba...” Meg hogy „és ellentétes minden ér
telem”. Szerencsés, áldott formai fogás, hogy a szakaszok közé itt csillagok (elválasztó 
jelek) kerülnek. Egy-egy kis vég minden szakaszzárás.

A folytatás sem hoz eredetibb gondolatokat. Mégis minden olyan „végső”. Ismétlem: 
a tematika mellett a jó erős, realista egyszerűség az egyik legüdvözítőbb irodalmi 
eszköz:

„Beteg vagyok, de szenvedéshez edzett.
Elek s tudom: nem lenni volna jobb.”

S a többi. Gondoljunk Kosztolányi ŐSZI KONCERT-jének „Beteg vagyok”-jára. De ha
marosan a nagy hömpölygésű Kálnoky-képek jönnek:

„Mint ha kévéjében a napsugárnak...”

Megint a ráérősség, szinte Petőfi-elbeszélés; de a kontrahatást ne feledjük: elvontan 
rétegződő eszmék helyett itt plasztikussá válik minden. Bár a kép, a kézzelfogható, a 
láttató: még kényesebb elem, mint a filozófia és a bravúros hasonlat.

„ ...ezer szemcsét gomolyogtat a por, 
e látomások szemcséi kiválnak 
agyam szürkésfehér páráiból...”

Ez nagyon szép, egészen kiváló. Ugye? Nyert ügye van a költőnek. És szinte sosem 
lazít, kihasználja lehetőségeit:

„Arc nélküli szempár néz rám merően, 
éles sugara agyvelőmbe vág...”

Élve eltemetettekről, húsevő virágokról van szó. Arról, hogy (csillag után megint, 
nagy kezdés hangjával):

„ Sosem mutatja meg igazi arcát 
a Valóság, ezernyi maszkja van, 
kineveti önhitt eszünk kudarcát, 
érzékeinket csalja untalan. ”

Már ez is jó lenne, ígérne valamit. De a következő három sor filozófiailag gyönyö
rűen „túlteljesít”:

„A végső titkokat rejtő szelencét 
nem nyitja gyatra kulcsa, a Jelenség...”

A jelenség, mint a valóság kulcsa? A valódi, titkos valóságé? Ez gondolatnak is gyö
nyörű, megvalósítása tökéletes.

Aztán az elbeszélő hang egyre feszültebb, mind több elemi közlésnek örülhetünk; 
mert a kifejezés annyira kompakt:
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„a kedvező véletlenek között”;
és

„„Tudatuk ment a nagy Magánvalótól”;
vagy

„Engem a bűntől visszatart, ha látom 
a reménytelen emberi jövőt”.

Érdemes beszélgetnünk ezzel a költővel. Úgy, hogy ő beszél, mi várjuk szavát.

„Minden gyalázat megtörtént velem...”
Aztán:

„A boldogság engem került...

És csillag után a Nagy Összefoglaló; nincsen remény:

„A fáradt sejt kihull a szervezetből, 
veszendő ember, állat és növény, 
kis és nagy zsarnokok hatalma megdől, 
gyom nő a márványcsarnokok helyén.”

De még ugyanez a versszak ad ily végsőt:

„Pusztításvágyból vagy csak unalomból
...lerombol

mindent valami kozmikus fölény.”

Ó, istenem, mondom ma, 1999 tavaszán.

A POKOL-vers ritka nagyszerű erénye éppen az, hogy végig csak úgy „beszélget”, de 
olyan megfellebbezhetetlenül, hogy fölény nélkül legyőz.

Elfogadjuk:
„Nem is tudom, mi késztet élni minket...
...Élni, halni mindegy!”

Emberi fajunk? Szép?
„...kihamvadt kráterektől foltos arcát 
kölcsönzött fény sem aranyozza meg”

e Földnek,
„ha az eliptikus pályán tovább száll, 
amíg felétárul egy óriás száj 
s elfújja végleg, mint egy porszemet.

Persze, túl nagyot mond a vers, de olyan rosszindulattal már-már, hogy irigylendő. 
Színre szint. Ha valaki a halál szélén alapozza sötét véleményeit. A halál nem csupán 

a fizikai halál lehet.

A szonettek és a szerelemsirató versek sorát átlapozva elérkezünk egy nagy műhöz 
megint: címe: A MŰFORDÍTÓ HALÁLA.
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A műfordítás megöli a költőt? A műfordítás tartást ad? Volt idő, amikor rendes meg
élhetést is biztosított. Napjainkban, éveinkben megalázót, és -  Kálnokyval mondha
tom -  nincsen remény.

De maradjunk csak a versnél. A halál mit hozhat a műfordítónak?

„szilánkra kell annak hasadnia, 
aki fordított egész életében”.

Meg sem merem mondani, hány ívet (hányszor húsz zsúfolt oldalt), hány ezerszer 
annyit fordítottam „egész életemben” eddig. De való igaz: ha ma úgy érzem, minden 
percemet (másfél órát leszámítva naponta) pontosan úgy akarom megélni vagy át
aludni, ahogy én gondolnám, ennek a „gondolnám”-nak nagy jogosítója, hogy a for
dító örökké másokra van tekintettel, nincs számára pardon, hűnek kell lennie, mikor 
az pedig szinte lehetetlen, ráadásul ellenőrzik, megbírálják, munkájának olyan része 
is van, ahol ő maga a legszigorúbb ítész.

Az ilyen ember a szokásosnál valamivel több szabadságra vágyna, de Kálnoky tollára 
volna való, milyen szerencsétlen -  néha ízetlen -  handabandázás minden elemi, ön
védelmi jogos igyekezete.

„Ha meghalok”, írja Kálnoky, bár kicsit eltúlozza, kacagjanak rajta, ítéljék meg ke
ményen, azt a bolondot,

„...ki buzgón töltögette 
saját vérét idegen szellemekbe, 
s ha rendelésre új munkába kezdett, 
lefaragcsált szívéből egy gerezdet,
Talán kincset kapott, de nem kimélte, 
s mint a krumplicukrot, olcsón kimérte...”

És a többi. Kálnoky minden idők egyik kreatívan is legnagyobb műfordítója. Nem 
is a vers mondandója érdekel minket, de az, ahogyan itt például a krumplicukorral 
a kései verseket ígéri már.

Az Állatkor is alkalmas ily húrok pengetésére.

„Ti jámbor barmok fenn a fényes égben, 
csillagszemű, szelíd vadállatok, 
bőgjétek el, mikor tárul ki nékem 
langymeleg, otthonos karámotok,

hol ismerős lesz ínyemnek az abrak, 
és tiszta jászlak várnak mindenütt, 
nem sáros vályú, mely fölött a napnak 
vörösréz istállólámpása függ.”

De a kötet záró verse, az Oszlopszent is csaknem végig a legjobb anyag:

„Zsibbadás terjed szét a csontjaimban, 
s arcomra, mint forró tejre a bőr, 
kéreg telepszik. Fulladásig ittam 
az unalom kongó csöbreiből.”
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Feledhetetlenek az ilyen szakaszok is:

„ Összevegyül fejemben, ami fontos, 
és ami nem. Türelmesen forog 
a föld velem, míg vén fám zöldbozontos 
karján beteg majomként guggolok. ”

Itt térhetünk vissza a nyitó vershez.

A Férfikor isten tudja, miféle boldog költőkorra emlékezik a nyitó szakaszban. Ha
marosan ott vagyunk a dzsungelben -  Kálnoky kedvenc hasonlathelye -: „Előttem áll 
az őserdő bizarr, /  gyilkos lakóival.” Ez a költő mai mestersége. (A Kálnoky-jelené.) Holott 
jogos a kérdés:

„Miféle torz ábrándot kergetek 
e szörnyű rengeteg 

mélyén ? Hányan pusztulnak el, akik 
előttem jártak itt?”

A vers „múlt századi franciás” lejtése (Gautier stb.) éles ellentétben van a komor 
tartalommal; de mintha csak játék lenne az egész! A befejező szakaszig, mely szintén 
nem adja alább a könnyedséget:

„Karom lendül, a sűrűségbe tág 
utat baltája vág, 

hol az erőtlent és a habozót 
elnyeli a bozót. ”

Kálnoky mindvégig küzdött saját létezése legközvetlenebb dzsungelében -  s a tá
volabb terű világban, ahol sok minden távolabb került tőle egy-egy időre, mint azt a 
legfeketébb rémálmok is engedik mindközönségesen. Hangját készen hozta, plaszti
kusan egyénivé formálta, majd a pálya végén forma szerint elvetette. De ahogy a ter
mészetes, közbeszédszerű hangvétel, a groteszk kedvelése, a kegyetlen logika (amit 
egy kegyetlen létezésből, egy „gonosz” bolygó gőzeiből szívott magába, erjesztett to
vább) mindig sajátja volt, evidenciájával (ezek eredendő, erőltetés nélküli tartalmai
val) mégis katarzist ad nekünk, várjuk, elvárjuk tőle, legyen sötét, ironikus, ne irgal- 
mazzon magának -  és adjon esélyt irgalmatlanságában is nekünk.

Azt hiszem -  ám ez más dolgozat feladata -  bizonyítható, hogy nagylelkű poétaként 
búcsúzott tőlünk végül Kálnoky László.

Függelék

Nem hagyható el innen (sem) a nagy, ötrészes vers(ciklus), A létezés rémségei -  leg
alább utolsó részével (ÓDA A REMÉNYTELENSÉGHEZ, mottójában Albert Einstein emléké
nek) nem. Ez egyébként az öt közül a legsikerültebb remeklés.

Az első szakasz képe: túlmutat a halhasonlaton. Már a SZANATÓRIUMI... egy sor pél
dával szolgált, hogyan tud Kálnoky közhelyszerű létigazságokat nemcsak elemi erővel, 
szórakoztatóan, de épp az olykor mímelt hivatali nyelven is kimondani; s fokozza a
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hatást ott, ahol a fahangon, faarccal előadott „közlendőknek” plasztikus képrendszer 
siet a segítségére:

„Elememből idegen partra vetve, 
fuldokolva, rémülten tátogok...”

Ez Kálnoky szerint (szerintem is nagyjából) „maga az élet”.

„...a horog nyeldeklőmet fölsebezte, 
s nyoma gyógyíthatatlanul sajog, 
míg alig érzékelve, bárha látva, 
bámulok egy értelmetlen világra, 
s csak azt tudom, hogy semmit sem tudok. ”

Ez utóbbi sor kivételesen kicsit gyengébb.

„Bár él a Lényeg millió alakban, 
kezdetleges elmém nem érti meg...”

Itt már nagyon jó megint.

„...számomra titka áthatolhatatlan, 
mint kerge légynek az ablaküveg; 
egy létező Valóságból üzennek 
a tapintásnak, fülnek és a szemnek, 
s nem fejthetem meg üzenetüket.

Kik ők? Mik ők? -  kérdem mohón, panasszal.
Hiszem, hogy tudni s látni van jogom, 
és mégsem vitt előbbre egy arasszal 
négy évtizednyi csecsemőkorom; 
érintésüket megborzongva érzem 
képben, szoborban, verssorban, zenében, 
de eltűnnek, mikor gondolkozom. ”

Szépen rímel Szép Ernőnek arra a kitételére, hogy folyton gondolkodik, de amit 
gondol, úgy eltűnik, elszáll, mint a füst, a víz, a felhő stb.

„Dadognom kell. Azt, ami mondhatatlan,
Lehet-e hús-vér szájjal mondanom?”

Sötétebb kép a Nemes Nagy Ágnesénál, aki a nehezen mondhatónak mondását már 
a becsület üdveként érzékeli legalább.

„Pedig ha meglelném, amit kutattam, 
szó a szóhoz úgy forrna ajkamon, 
mint mikor két test egymást tépi, falja, 
s a kettős gyönyörben egy pillanatra 
fölenged a magányos fájdalom.”
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Kis teóriám ugrik be: ember és ember közt ott ez az egyek-vagyunk-hazugság, ösz- 
szeforrunk, összetartozunk... madár és ember közt ez évmilliók okán (minimum) nem 
lehet, nem törekedhetünk elvbarátságra, nem forróslt olvadásig a közös történet, de 
-  ismétlem -  nincs is hazugság ember és madár közt, s a Kálnoky által -joggal -  fájón 
tünékenynek érzett Más Valóbéli Kik-Mik nekem a madárral, persze, amelyikkel...! 
közelbe kerülnek, s mindig ott marad az a távolság, „egy pont KÖZT”, a legminimáli
sabb, de egy világnyi.

„Rideg szeszély volt, ami létre hívott ?
Hurcolom a tompa, állati bút, 
a lét kínját. Fogcsikorgatva vívok 
a kozmikus közönnyel háborút...”

Biztos érzek, csak nem érzem, mondom én.

„mert szellemem gyarló burokba zárta.
De jaj, egyetlen birtokom e zárka, 
s elveszteni még sokkal szomorúbb!”

S hiába van az emberértelemnél netán fényesebb „másféle” lámpa, Kálnoky szerint 
hiába, mert „úgysem vezet vakot”. Mlg szomja a mindentudást kívánja, folyton magába 
botlik. Lásd Szép Ernő: hiába megy el ő, csak magával jön mindig szembe.

Ezt Kálnoky ki is fejti, mintegy PRUFROCK-utóhangként. Am teljesen az övé a fog
csikorgató, dühödött utolsó szakasz, melyből sokat tanultam. Főleg az első öt sor ma
ximális; olyannyira, hogy a zárás kétsornyi tág gesztusát is elbírja:

„Bár élhetnék tökéletes közönyben, 
s égethetném salakká agyamat...”

Ez egyébként a munka. Megalázó feltételei is jobbak, mint az idő kusza töltése. 
(Lásd: a zárka itt.)

„...hogy ne vádoljam és ne is köszönjem 
egy hatalmas, megvetett Akarat 
reám erőszakolt, terhes kegyelmét...”

Nagyon sokat tanultam Kálnokytól. Felülmúlhatatlan ez a felfogás, félresöpri ha
gyomány és modernség vitáját, a költészetét és az úgynevezett Informatív Társada
lomét.

„Tárd ki sarkig, nemes Reménytelenség, 
semmibe nyíló ablakaidat!”

A „nemes” szó nekem arról árulkodik, hogy Kálnoky, íme, milyen nemes költő volt, 
mindazonáltal.

O, bár a porban lábnyoma lehetnék, mondom e vonatkozásban.
Közben egy madár ül a vállamon.


